
A P RÍ LO VÝ  B LO UĎÁ K   

2 7 .  –  2 9 .  B Ř E ZN A 2 0 1 5 

2. smečka vlčat Permoník a skauti z 3. koedukovaného oddílu vyrazili na víkend poznávat kouty Ústeckého kraje. 

Účastníci měli sraz v pátek ve 14:20 na vlakovém nádraží ve Vrchlabí, odkud se vlakem přesunuli do stanice Ústí nad 

Labem západ. Cestu, která jim trvala přes pět hodin, si krátili hrou na kytaru a dalšími hrami nebo pozorováním okolí, 

hlavně mostů přes vodu. Při každém museli zvednout nohy, aby s sebou nenatáhli vodu a v sobotu nepršelo. Ve 

velkém Oseku využili pauzu mezi vlaky k protažení se při běhu mezi čísly a skákání přes lano. Do Ústí nad Labem 

dorazili v 19:25 a tak honem pospíchali na sraz všech účastníků k šikmému kostelu u OC Forum. Tam na ně již čekali 

Frankey s Denčou. Po 20. hodině se kompletních 150 účastníků akce přesunulo trolejbusem do ZŠ na Vyhlídce, která 

jim posloužila jako základna na celý víkend. 

Po nutné registraci a ubytování následovaly míčové hry v jedné z tělocvičen, a přivítání všech účastníků organizátory. 

Spát se šlo po 23. hodině. 

Sobotní budíček vyhlášený na 7:00 si děti samovolně posunuly už na 6:00. Nedočkavci. Po 8:00 odcházely jednotlivé 

týmy složené z lidiček z různých středisek do závodu. Tentokráte byla povolena jedna jízda MHD a tím ušetřené 

našlapané kilometry. Jednotlivá stanoviště představovala a připomínala aktivity, které mohli zažít účastníci 

v předešlých dvaceti čtyřech ročnících této akce. A tak se hledala oční čočka badatele zapadlá do nechutných pytlíčků 

plných zavařených žampionů a podobných náplní, poznávalo se koření v protichemických maskách, přesouval se 

velký kámen jeřábem, stavěl se starý kempingový stan, rozjížděla se parní lokomotiva, zachraňoval se polárník při 

jízdě na bobech. Také se házelo vejcem na dálku, jedlo národní jídlo „hula hula“, a nebo se v pevnosti Boyard porážel 

mistr hřebíkář. Stanovišť bylo po celém Ústí nad Labem celkem 12. Na každém stanovišti vždy 2 úkoly.  

V 17:30 se všechny týmy sešly opět na základně, kde povečeřely výbornou česnečku, párek v rohlíku a kofolu. Ti 

hladovější ještě něco ze svých zásob. Opět následovaly hry v tělocvičně a později i samotné vyhlášení vítězů. 

Z Vrchlabí se nejlépe umístila skupina vedená Frankeyem. Na součet bodů byli první, jenže tady jsme na území 

Aprílového Blouďáku a tak není nic tak jak to vypadá. Následovala ještě jedna aktivita a Frankey se záhy posunul na 

druhé místo. 

Po vyhlášení výsledků následovala ještě vybíjená, přednáška o celostátním setkání skautů Jamboree, hra Twister, 

umělecké focení na schodech a další doprovodné aktivity. Nejotrlejší a nejméně unavení šli spát až v  době, kdy se 

přetáčel čas. 

Nedělní vstávání již nebylo tak aktivní jako v sobotu. Všichni spali až do budíčku. Jakmile zazněla z rukou Šmudly 

kytara doplněná hlasy dalších vedoucích, vypadalo to, jako když dáte povel zakukleným motýlům, aby se rozlétli. Po 

snídani a nutném zabalení a úklidu se naši účastníci přesunuli do Muzea. Zde na ně čekala výstava MERKUR, kde si 

mohli vyzkoušet něco z této stavebnice postavit, a výstava „Jak se žilo za Husáka“. Tu si naopak užili více spíše 

Šmudla s Frankeyem.  

Před Muzeem se se skupinkou rozloučila Denča, která jela z akce jiným spojem. Ostatní se přesunuli na vlakové 

nádraží a ve 12:47 hurá domů. Tam měli být v 17:20, jenže v sobotu byla na trati vlaková nehoda a tak byla cesta 

zpestřena jízdou autobusem a hlavně ujetím spoje ve Velkém Oseku. Zde si kluci alespoň uvařili pozdní oběd, či 

dřívější večeři, jak kdo chtěl, a počkali na další spoj. Do Vrchlabí skupinka dorazila v 19:20. 

Dle výrazů a povídání si o akci ve vlaku se Aprílový Blouďák opět líbil. Tak uvidíme, kolik jich pojede příště. 

Fotky můžete nalézt na stránkách našeho střediska. Doporučuji zhlédnutí videí na youtube pod heslem Aprílový 

blouďák. 

 

Petr Hamerle - Šmudla 

http://skautizvrchlabi.rajce.idnes.cz/2015_03_27-29_-_Aprilovy_Bloudak/
http://vrchlabi.skauting.cz/

